
Kerstmis  
 
Wat te schrijven in het Kerstnummer? Wie zit er te wachten op een preek?  
Freek de Jonge stelt die vraag in zijn Kerstgedicht uit 2017.  
Dat gedicht gaf mij moed en inspiratie. 
 
Kerstmis 
Het schijnt dat mensen vroeger verlangden naar Kerstmis. Ze keken er naar uit en daarom leek de tijd 
toen langer te duren. Het wachten op het feest werd gesymboliseerd door de Advent. Vier zondagen 
voor Kerstmis stond men stil bij de komst van het Jezuskind.  
Het verhaal van Kerstmis stond centraal: het Goede kwam opnieuw binnen bereik, Vrede dichterbij 
en men vertrouwde op de komst van nieuw leven  en licht. Licht dat warmte en kracht brengt. Hoop 
en vertrouwen waren de sleutels die de deur naar de toekomst weer openzetten. 
   
We weten allemaal dat het verlangen er tegenwoordig doorgaans anders uitziet. Als er sprake is van 
verlangen dan gaat het om een verlangen naar beleving en sfeer, rust en harmonie met de hoop dat 
geen wanklank die verstoort. Het lijkt zelfs op een vlucht uit het dagelijks leven. We organiseren zelf 
onze Kerstmis en laten ons inspireren door de nieuwste trends, die ons gretig worden aangereikt. We 
zijn gaan geloven in een ander sprookje.  
 
Het is vreemd dat we zo gemakkelijk uitgaan van de maakbaarheid van het leven en het geluk, maar 
niet meer geloven in het ‘echte sprookje’ van Kerstmis: het is kennelijk te mooi om waar te zijn. Zijn 
er geen mensen meer van “goede wil”?  
 
Misschien geloven we wel teveel in onszelf en te weinig in de ander. Dat is ook wel aantrekkelijk 
omdat het ons tegelijkertijd een alibi verschaft om het er zelf ook maar bij te laten zitten.  
Het Kerstverhaal ontmaskert die houding en biedt de inspiratie om in nieuw leven te geloven: nieuw 
leven in onszelf en nieuw leven in de ander. En als dat niet voldoende is: het is ook een 
verantwoordelijkheid. Onze kinderen en de wereld hebben recht op dat geloof van ons. 
Elk jaar weer is het gelukkig Kerstfeest. 
 
Een Gelukkig Kerstfeest toegewenst. 
JvdB 
 


